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osztályvezetője
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osztályvezetője
Árokszállási Ibolya közigazgatási osztály osztályvezetője
Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző
Benkovics Kornélia beszerzési,  működtetési  és  informatikai  osztály

osztályvezetője
Medgyesi Miklós sajtószóvivő
Illéssy István DVG Zrt. Igazgatóságának elnöke

A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

(3. napirend) Bencsik István Dunanett Nonprofit Kft. igazgatója



Pintér Tamás polgármester:

Tisztelt  Képviselő-társaim!  Sok  szeretettel  köszöntöm önöket,  a  hivatal
munkatársait, meghívott vendégeinket ésmindenkit, aki figyelemmel követi
a  munkánkat.  Tisztelt  Közgyűlés!  Mint  ahogy  önök  is  tudják  a
híradásokból, Orbán Viktor miniszterelnök úr a tegnapi napon bejelentést
tett.  Ennek értelmében a kormány a 478/2020. Kormányrendeletével az
Alaptörvény  53.  cikk  (1)  bekezdésében  meghatározott  hatáskörében,
valamint  az  Alaptörvény  15.  cikk  (1)  bekezdésében  meghatározott
feladatkörében  eljárva  Magyarország  egész  területére  veszélyhelyzetet
hirdetett ki. A rendelet a mai napon lépett hatályba. 

A  veszélyhelyzet  a  különleges  jogrend  egyik  változata.  A  különleges
jogrend  az  önkormányzat  döntéshozatalát  is  érinti,  ugyanis  a
Katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése megállapítja,  hogy
a  veszélyhelyzetben  a  települési  önkormányzat  képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat  állást  önkormányzati  intézmény  átszervezéséről,
megszüntetéséről,  ellátási,  szolgáltatási  körzeteiről,  ha  a  szolgáltatás  a
települést is érinti. 

A hivatkozott  jogszabályi  rendelkezésekre figyelemmel a közgyűlés mai
ülése nem tartható meg. 

Annak ellenére, hogy a közgyűlés a különleges jogrend miatt ülést ugyan
nem  tarthat,  én  mégis  arra  teszek  javaslatot,  hogy  a  veszélyhelyzet
időtartama  alatt  a  közgyűlés  munkaterve  szerint  megtartandó  ülések
helyett fontosabb döntések meghozatalánál, illetve azok előtt üljünk össze,
az  ülések  alkalmával  a  tisztelt  képviselő-társaim  elmondhatják  a
véleményüket  az  egyes  előterjesztésekről,  melyeknek  a  vélemények
elhangzása  után  szimpátia  szavazást  is  tartanánk,  melynek
figyelembevételével kerül meghozatalra a döntés polgármesteri határozat
formájában. Az így megtartott  megbeszélésekről emlékeztetőt is fogunk
készíteni.  A  megbeszélések  időpontjáról  és  annak  a  tartalmáról  pedig
majd meghívóval fogok mindenkit értesíteni. 

Javaslom, hogy a mai ülésünkön is ennek megfelelően járjunk el. Tehát
ismertetni  fogom  az  előterjesztés  címét  és  rövid  tartalmát,  melyet
követően  megkérdezem,  hogy  van-e  az  előterjesztéshez  kapcsolódóan
véleményük, melyet természetesen mindenki szabadon kifejthet, majd ezt
követően az előterjesztésről egy szimpátia szavazást fogok elrendelni.

A mai ülésünk elején még a sajtót meghívtuk, és jelen van, de a következő
ülések nem lesznek majd sajtónyilvánosak. 

Szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan valakinek van-e kérdése,
hozzászólása, javaslata a jövőbeli eljárásrendünkkel kapcsolatosan. 
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Jelentkezőt  mivel  nem  látok,  térjünk  át  akkor  a  napirendi  pontjainkra,
melyet  ahogy  elmondtam,  aztán  a  kérdésem  után  szabadon  is
véleményezhetnek.

1.         Javaslat a települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók  
felszámolásának támogatására kiírt pályázaton való indulásra
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

Az 1. napirendi  pont,  javaslat  a települési  önkormányzatok számára az
illegális  hulladéklerakók  felszámolásának  támogatására  kiírt  pályázaton
való  indulásra.  A  napirendi  pont  rövid  tartalma  szerint  a
Belügyminisztérium  a  “Tisztítsuk  meg  az  Országot!”  2020.  évben
megvalósítandó I.  üteméről  szóló 1598/2020. Kormányhatározat alapján
pályázati  felhívást  tett  közzé  önkormányzatok  számára  “illegális
hulladéklerakók  felszámolása”  tárgyban.  Az  előterjesztés  tárgya  a
pályázaton való indulás jóváhagyása, a pályázati dokumentáció kötelező
eleme az e tárgyban születendő határozat. Szeretném megkérdezni, hogy
kérdése,  hozzászólási  javaslata  van-e  valakinek  a  napirendi  ponttal
kapcsolatosan.  Jelentkezőt  nem látok,  akkor mint  ahogy mondtam, egy
szimpátia szavazást szeretnék most elrendelni.

Aki támogatja ezt a határozati javaslatot, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta.

2.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  
381/2020. (IX.29.) határozata módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

Pintér Tamás polgármester:

2.  napirendi  pontunk,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlése 381/2020.  határozata  módosítására.  Ez az
előterjesztés  a “Dunai Limes turisztikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárás  megindítására  vonatkozó  381/2020.  közgyűlési  határozat
módosítására  irányul.  Kérdezem,  hogy  bárkinek  van-e  kérdése,
hozzászólása,  javaslata  ezzel  kapcsolatosan.  Amennyiben  nincs,  egy
szimpátia szavazást ismét elrendelek.

Aki támogatja, az igennel szavazzon!

3



Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta.

3.         Javaslat  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.-vel  megkötött  szolgáltatási  
keretszerződés 1. számú módosítására
Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Ferencz Kornél, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Pintér Tamás polgármester:

3. napirendi pontunk, a javaslat a Dunanett  Nonprofit  Kft.-vel megkötött
szolgáltatási  keretszerződés  1.  számú  módosítása  lett  volna.  Az
előterjesztés  a  2020.  évre  a  Dunanett  Nonprofit  Kft.-vel  megkötött
szolgáltatási  keretszerződés  1.  számú  módosítására  tesz  javaslatot.  A
javaslat a keretösszeg megemelésére irányul.  Kérdezem, hogy kérdése,
véleménye bárkinek van-e ezzel kapcsolatosan. Jelentkezőt nem látok.

Aki támogatja ezt a napirendi pontot, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta.

4.         Javaslat a Kisapostag Községgel létrehozott területrész-átadást előkészítő  
bizottság elnökének megválasztására
Előadó: a polgármester

Pintér Tamás polgármester:

A 4. pontunk, a javaslat a Kisapostag Községgel létrehozott területrész-
átadást előkészítő bizottság elnökének megválasztására. A terület átadást
előkészítő bizottság megtartotta az első informális ülését Kisapostagon,
melyen  a  bizottság  tagjai  javaslatot  tettek  a  bizottság  elnökének
személyére.  Az  Mötv.  rendelkezéseiből  következően  az  előkészítő
bizottság  elnökét  mindkét  település  képviselő-testületének  meg  kellene
választania.  Az ülésen Tóth  Kálmánt  javasolták  a  bizottság elnökének.
Kérdezem,  hogy  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban van-e. Jelentkezőt nem látok.

Aki támogatja, az igennel szavazzon!

Pintér  Tamás  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna
Gábor,  Gombos  István,  Lőrinczi  Konrád,  Mezei  Zsolt,  Motyovszki  Mátyás,  Orosz
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Csaba, Pintér Tamás, Raduka Zsuzsanna, Szabó Zsolt, Szántó Péter, Dr. Székely
Károly, Tóth Kálmán, Utassy Éva), távol lévő 1 fő (Szepesi Attila) – elfogadta.

Pintér Tamás polgármester:

Köszönöm  szépen,  hogy  eljöttek,  és  köszönöm  szépen  a  hatékony
közreműködést.  Mindenki  vigyázzon  saját  családja,  barátai  testi
egészségére. További szép napot kívánok önöknek. Viszontlátásra.
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